
	  
Inschrijfprocedure	  2018	  European	  Junior	  Cycling	  Tour	  Assen	  

	  
De	  Jeugdtour	  Assen	  is	  een	  zeer	  populair	  evenement.	  De	  laatste	  jaren	  zijn	  vooral	  de	  
jeugdcategorieën	  letterlijk	  binnen	  vijf	  minuten	  volgeboekt.	  In	  recente	  jaren	  hebben	  we	  
in	  deze	  jongste	  categorieën	  ook	  een	  explosieve	  groei	  gezien	  van	  het	  aantal	  Britse	  
deelnemers.	  In	  2014	  was	  dat	  er	  nog	  20%,	  in	  2017	  steeg	  het	  aantal	  Britse	  deelnemers	  
naar	  34%.	  Dat	  is	  een	  toename	  van	  bijna	  60%.	  
	  
Om	  het	  internationale	  karakter	  van	  het	  evenement	  weer	  terug	  te	  krijgen,	  zullen	  er	  vanaf	  
2018	  maximumaantallen	  gehanteerd	  worden	  per	  land.	  Daarvoor	  is	  de	  
inschrijfprocedure	  anders	  ingericht.	  	  
	  
De	  inschrijving	  start	  op	  5	  februari	  2018	  om	  10	  uur.	  Dan	  zal	  het	  inschrijfformulier	  op	  de	  
website	  verschijnen.	  Vul	  alle	  gevraagde	  gegevens	  nauwkeurig	  in.	  De	  inschrijving	  zal	  
twee	  weken	  open	  blijven	  staan,	  tenzij	  er	  voor	  dat	  moment	  al	  meer	  dan	  genoeg	  animo	  is.	  
Dan	  sluit	  de	  categorie	  al	  eerder.	  
	  
Na	  inschrijving	  via	  de	  website	  ontvangt	  u	  een	  bevestiging	  van	  de	  aanvraag	  tot	  deelname	  
met	  de	  door	  u	  ingevulde	  gegevens.	  Let	  op:	  dit	  is	  nog	  geen	  deelnamebevestiging,	  het	  
is	  slechts	  de	  aanvraag	  tot	  deelname!	  	  
	  
Elke	  inschrijving	  krijgt	  een	  uniek	  volgnummer.	  Dit	  wordt	  toegekend	  op	  volgorde	  van	  
inschrijven.	  Hiermee	  is	  de	  snelheid	  van	  inschrijven	  nog	  steeds	  de	  doorslaggevende	  
factor.	  	  
	  
Per	  categorie	  worden	  op	  basis	  van	  dat	  volgnummer	  en	  op	  basis	  van	  het	  landenquotum,	  
de	  startplekken	  toegewezen.	  Vanaf	  19	  februari,	  maar	  vaal	  al	  eerder,	  ontvangen	  de	  
toegewezen	  deelnemers	  een	  email	  met	  de	  betaalgegevens.	  De	  betaling	  dient	  voor	  1	  april	  
gedaan	  te	  zijn.	  Op	  dat	  moment	  is	  de	  inschrijving	  definitief.	  	  
	  
Vanaf	  19	  februari,	  maar	  vaak	  al	  eerder	  in	  de	  populaire	  categorieën,	  zullen	  de	  namen	  van	  
de	  renners	  die	  een	  startplek	  hebben	  gekregen	  op	  de	  website	  verschijnen.	  Na	  betaling	  
volgt	  er	  dan	  ook	  een	  startnummer.	  Tot	  toekenning	  van	  de	  startnummers,	  is	  de	  volgorde	  
van	  deze	  lijst	  alfabetisch.	  	  
	  
In	  het	  geval	  er	  plaatsen	  vrijkomen	  door	  afzeggingen	  of	  door	  niet	  tijdig	  betalen,	  worden	  
deze	  toegekend	  aan	  het	  eerste	  niet	  geplaatste	  volgnummer	  op	  de	  oorspronkelijke	  
inschrijflijst,	  ongeacht	  nationaliteit.	  Dat	  is	  in	  feite	  de	  wachtlijst.	  Via	  mail	  aanmelden	  voor	  
een	  wachtlijst	  heeft	  derhalve	  geen	  zin.	  	  
	  
	  



	  
	  

VEELGESTELDE	  VRAGEN	  
	  
Ik	  heb	  me	  ingeschreven	  in	  de	  verkeerde	  categorie	  
Het	  is	  uw	  eigen	  verantwoordelijkheid	  de	  juiste	  categorie	  te	  kiezen.	  Mocht	  dat	  
onverhoopt	  mis	  zijn	  gegaan,	  dient	  u	  zo	  snel	  mogelijk	  een	  nieuwe	  inschrijving	  te	  doen.	  
Echter,	  is	  de	  desbetreffende	  categorie	  op	  de	  dat	  moment	  vol,	  zal	  de	  renner	  niet	  kunnen	  
starten.	  	  
	  
Ik	  heb	  meerdere	  kinderen	  en	  niet	  iedereen	  is	  geplaatst	  
Door	  de	  populariteit	  van	  het	  evenement	  kunnen	  we	  helaas	  geen	  rekening	  meer	  houden	  
met	  meerdere	  kinderen	  in	  een	  gezin	  of	  meerdere	  renners	  van	  een	  club.	  We	  proberen	  de	  
inschrijving	  zo	  eerlijk	  mogelijk	  te	  houden	  voor	  iedereen	  en	  selecteren	  daarom	  alleen	  op	  
volgnummer	  van	  inschrijving	  en	  nationaliteit.	  
Annuleren	  kan	  kosteloos	  tot	  1	  april.	  
	  
Annuleren	  
Doordat	  in	  het	  verleden	  gemiddeld	  zo’n	  6%	  zonder	  afmelden	  of	  te	  laat	  afmelden	  niet	  
kon	  deelnemen	  en	  we	  deze	  plekken	  niet	  meer	  tijdig	  gevuld	  krijgen,	  is	  annuleren	  niet	  
meer	  volledig	  kosteloos.	  We	  hebben	  immers	  de	  kosten	  voor	  het	  evenement	  en	  de	  
camping	  wel	  al	  gemaakt.	  	  
	  
Annuleren	  voor	  1	  mei:	  80%	  restitutie	  
Annuleren	  voor	  1	  juni:	  60%	  resitutie	  	  
Annuleren	  voor	  1	  juli:	  	  40%	  restitutie	  	  
Annuleren	  voor	  30	  juli:	  20%	  resitutie	  	  
	  
Annuleren	  kan	  wel	  kosteloos	  tot	  1	  april.	  
	  
Annuleren	  kan	  alleen	  via	  mail:	  info@ejcta.nl	  	  
	  
Hoe	  betaal	  ik?	  	  
De	  inschrijving	  moet	  pas	  worden	  betaald	  nadat	  de	  renner	  daadwerkelijk	  een	  startplek	  
heeft	  gekregen.	  In	  de	  bevestigingsmail	  staan	  de	  juiste	  betaalgegevens.	  Betalen	  dient	  voor	  
1	  april	  te	  gebeuren	  of	  in	  geval	  van	  latere	  inschrijving	  in	  nog	  vrije	  categorieën,	  voor	  
aanvang	  van	  het	  evenement.	  
	  
Mijn	  naam	  staat	  wel	  op	  de	  startlijst	  op	  de	  site	  maar	  ik	  heb	  geen	  mail	  ontvangen	  
We	  proberen	  de	  jeugdcategorieën	  zo	  snel	  mogelijk	  toe	  te	  wijzen	  omdat	  daar	  binnen	  een	  
dag	  al	  genoeg	  animo	  voor	  zal	  zijn.	  Het	  toewijzen	  op	  de	  website	  is	  een	  geautomatiseerd	  



	  
proces:	  een	  druk	  op	  de	  knop.	  De	  email	  wordt	  echter	  handmatig	  verzonden.	  Daar	  kan	  een	  
verschil	  in	  tijd	  tussen	  zitten.	  Naam	  op	  website	  =	  starten.	  
	  
Staat	  de	  naam	  van	  de	  renner	  wel	  op	  de	  startlijst	  en	  heb	  je	  na	  een	  week	  nog	  geen	  
bevestiging	  in	  de	  mail	  gehad,	  laat	  het	  ons	  weten	  via	  info@ejcta.nl	  
	  
Let	  bij	  inschrijving	  goed	  op	  het	  juist	  spellen	  van	  het	  emailadres!!	  
	  
Ik	  sta	  niet	  op	  de	  lijst	  
Sta	  je	  niet	  op	  de	  lijst	  op	  onze	  website	  op	  1	  maart,	  heb	  je	  geen	  startplek.	  We	  zullen	  op	  
Facebook	  en	  de	  homepage	  van	  de	  website	  vermelden	  welke	  categorieën	  vol	  zijn	  en	  
volledig	  zijn	  toegekend.	  Renners	  die	  niet	  zijn	  geplaatst,	  ontvangen	  GEEN	  bericht.	  	  
	  
Dit	  geldt	  niet	  voor	  categorieën	  waar	  nog	  ruimte	  is	  zoals	  bijvoorbeeld	  categorie	  of	  
junioren.	  Deze	  categorieën	  blijven	  gewoon	  open	  staan	  zolang	  er	  plek	  is.	  	  
	  
Tot	  slot,	  we	  begrijpen	  dat	  het	  heel	  verdrietig	  als	  je	  niet	  kunt	  starten	  in	  de	  Jeugdtour.	  We	  
hebben	  echter	  te	  maken	  met	  een	  beperkte	  capaciteit	  door	  KNWU-‐regels	  maar	  ook	  door	  
praktische	  zaken	  zoals	  inzet	  personeel,	  plaats	  op	  de	  weg	  en	  simpelweg	  het	  aantal	  uren	  per	  
dag.	  


